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1. คำนิยาม

“หลักเกณฑ์”

หมายถึง หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บ ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ใช้บริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ประกาศ กสทช.”

หมายถึ ง ประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ผู้ให้บริการ”

หมายถึ ง ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการประกอบกิ จการโทรคมนาคม ที่ ให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

“ผู้ให้บริการรายใหม่
(Recipient Provider)”

หมายถึง ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายเข้ามาใช้บริการ

“ผู้ให้บริการรายเดิม
(Donor Provider)”

หมายถึ ง ผู้ ให้ บ ริก ารที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารขอโอนย้ า ยออกเพื่ อ ไปใช้
บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

“ผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่”

หมายถึง ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
จาก กสทช.

“คำขอ”

หมายถึง การแสดงความประสงค์ขอโอนย้ายผู้ ให้บ ริการของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามที่หลักเกณฑ์ฉบับนี้กำหนด

“สัญญาให้บริการโทรคมนาคม”

หมายถึง สัญญาให้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใ ห้บริการกับ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ
ว่าด้วยมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม และประกาศ
สำนั กงาน กสทช. ว่ าด้ วยแบบของสั ญญามาตรฐานการให้ บริการ
โทรคมนาคม (บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่”

หมายถึง การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการ
รายหนึ่ง ไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง โดยผ่านขั้นตอนการโอนย้าย
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(Porting Process) ซึ่งกำหนดในหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(MNP Porting Process Manual)
“ผู้ให้บริการระบบกลาง”

หมายถึง ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ หรือผู้ให้บริการระบบ
สารสนเทศ และฐานข้ อ มู ล กลางตามประกาศ กสทช. เรื่อ ง
หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“เลขหมาย”

หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“กสทช.”

หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน กสทช.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“รหัสแสดงตน”

หมายถึง รหั ส หรื อรหั ส ภาพ เช่ น QR Code หรือสั ญ ลั กษณ์
อื่ น ใด หรื อข้ อความใดๆ ที่ แสดงความเป็ น เจ้ าของเลขหมาย
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ที่ ผู้ ใช้ บริการได้ รับจากผู้ ให้ บริการรายเดิ ม ใน
รูปแบบที่ สำนั กงาน กสทช. กำหนด สำหรับ ใช้ ยื น ยั น ความ
ประสงค์ในการขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ

“วันทำการ”

หมายถึง วันทำการของผู้ให้บริการระบบกลางได้แก่วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อพัฒนาการให้บริการและกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการสามารถดำเนินการไปได้ อย่างเหมาะสม ทันสมัย
สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ใช้บริการให้สามารถ
ได้ รับ การให้ บ ริการคงสิ ท ธิเลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ได้ ในระยะเวลาที่ รวดเร็ว และสามารถรักษาสิ ท ธิ ของ
ผู้ใช้บริการในการครอบครองและใช้งานเลขหมาย รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
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3. บททั่วไป
3.1 ให้ ห ลั กเกณฑ์ ฉบั บ นี้ ถือเป็ น หลั ก เกณฑ์ การโอนย้ า ยผู้ ให้ บ ริการโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ของผู้ ใช้ บ ริการ
โทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ต ามข้อ12 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ บ ริการคงสิ ท ธิเลขหมายโทรศัพ ท์เคลื่อนที่
ซึง่ กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบตามมติ กสทช. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยหลักเกณฑ์ฉบับนี้เริ่มมีผลใช้
บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศ กสทช. ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว
3.2 ผู้ ให้ บ ริ ก ารจะต้ อ งดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ฉ บั บ นี้ ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารทราบถึ ง
รายละเอี ย ดและหลั ก เกณฑ์ ของการให้ บริ การคงสิ ทธิ เลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ผ่ า นสื่ อ ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเข้ า ถึ ง
และเข้าใจได้เป็นการทั่วไป
3.3 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถเรียกไปยังเลขหมายที่ถูกโอนย้ายไปได้
3.4 ผู้ให้ บริการจะต้องร่วมกันตรวจสอบการดำเนิ นการตามหลักเกณฑ์ ฉบั บนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
ร่วมกันพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญ หาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเสนอ กสทช. แก้ไขปรับปรุงการดำเนิ นการโอนย้าย
ผู้ให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการแก้ไขปรับปรุงในแต่ละคราวนั้นให้ดำเนินการเป็นระยะที่เหมาะสม
4. จุดให้บริการโอนย้ายผู้ให้บริการ
4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นคำขอต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ ดังนี้
4.1.1 ศูน ย์ บ ริการลู กค้า หรือ จุ ด ให้ บ ริการที่ ให้ บ ริการโดยเจ้ า หน้ า ที่ ของผู้ ให้ บ ริก ารรายใหม่ หรือ
จุดให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อให้บริการ จัดจำหน่ายสินค้า ทำการตลาด
ตลอดจนแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของผู้ให้บริการรายใหม่นั้นๆ เพียงรายเดียว ทั้งนี้ จุดให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้และมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริการรายใหม่ รวมทั้งต้องมี ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหม่นั้นๆ และจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 4.1.3 (3) ด้วย
4.1.2 ช่องทางออนไลน์ของผู้ให้บริการรายใหม่ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยให้บริ การ
สำหรั บ กรณี ก ารโอนย้ า ยผู้ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ข องบุ ค คลทั่ วไปที่ ดำเนิ นการด้ วยตนเองเท่ านั้ น ทั้ งนี้
ผู้ ให้ บริการรายใหม่ จะต้ อ งนำเสนอรายละเอี ย ดวิ ธี การ ขั้ น ตอน และกระบวนการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว บุ ค คล
โดยจัดทำเป็นระบบในช่วงระยะการทดสอบให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาเห็นชอบ ก่อนใช้งานจริง
4.1.3 จุ ด ให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ ที่ กสทช. เห็ น ชอบ โดยให้ บ ริ ก ารสำหรั บ กรณี การโอนย้ ายผู้ ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ จุดให้บริการต้องมีคุณสมบัติ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
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(1) เป็ น ตั ว แทนที่ เป็ น นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายไทย รวมทั้ งมี การทำสั ญ ญาและได้ รับ แต่ งตั้ ง
อย่ า งเป็ น ทางการจากผู้ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ โดยมี ห น้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ให้ บ ริก ารรายใหม่ ที่ ก ำหนด
ตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้และมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริการรายใหม่
(2) ต้องมีระบบการสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหม่ทุกราย
(3) มี ร ะบบและอุ ป กรณ์ การให้ บ ริ ก ารคงสิ ท ธิ เลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ผ่ า นระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Card Reader) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
ที่ ได้ รับ การอนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการ หรือเป็ นไปตามที่ สำนั กงาน กสทช. กำหนด และต้ อ งมี ร ะบบรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอโดยจุดให้บริการต้องไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่ ตนเอง แต่ให้มี
การส่งข้อมูลโดยตรงไปที่ผู้ให้บริการรายใหม่ โดยทันที
(4) มีการกำหนดวันและเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
(5) ในการให้ บริการและการโฆษณาประชาสั มพั นธ์ ต้ องไม่ มี การกระทำและกำหนดข้อความ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นการกีดกันการแข่งขันของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
4.2 การจัดส่งซิมการ์ดของผู้ให้บริการรายใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถรับซิมการ์ดใหม่ โดยติดต่อผู้ให้บริการ
รายใหม่ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการรายใหม่ หรือจุดให้บริการอื่นๆ ตามข้อ 4.1.3 ผู้ให้บริการรายใหม่
สามารถจัดส่ งซิ ม การ์ดให้ กับ ผู้ใช้ บ ริการได้ต ามที่ ผู้ ใ ช้บ ริการได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ โดยจั ดให้ มีการพิ สูจน์ และ
ยืนยันตัวบุคคลก่อนเปิดใช้งานเลขหมาย ทั้ งนี้ ผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องนำเสนอรายละเอียดวิธีการ ขั้น ตอน และ
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล โดยจัดทำเป็นระบบในช่วงระยะการทดสอบให้ สำนักงาน กสทช. พิจารณา
เห็นชอบก่อนใช้งานจริง
5. การยื่นคำขอโอนย้าย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการ และการ
ส่งมอบสำเนาสัญญา
5.1 ผู้ให้บริการรายเดิมมีหน้าที่ดังนี้
5.1.1 จั ด เตรี ย มระบบเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ใช้ บ ริ ก าร และข้ อ มู ล เลขหมายของผู้ ใช้ บ ริ การ
ที่ขอโอนย้ายว่ามียอดการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ยื่นคำขอโอนย้ายหรือไม่ โดยเมื่อได้
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการสำหรับใช้ในการยื่นคำขอโอนย้าย
พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาการใช้งานรหัสแสดงตนในแต่ละครั้ง
ในการจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการสำหรับการยื่นคำขอโอนย้าย ผู้ให้บริการรายเดิม
จะต้องดำเนินการ ดังนี้
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(1) กรณี การขอรหั สแสดงตนผ่ านโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ โดยผู้ ใช้ บริ การที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา
ผู้มีสัญชาติไทย
(1.1) เมื่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารกดหมายเลข USSD ในรู ป แบบที่ สำนั กงาน กสทช. กำหนด
พร้ อมหมายเลขประจำตั ว ประชาชนเพื่ อ ยื น ยั น ความประสงค์ ในการขอโอนย้ า ยแล้ ว ผู้ ให้ บ ริ ก ารรายเดิ ม
ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่าตรงกับ
ข้ อ มู ล ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ ห รื อ ไม่ และข้ อ มู ล เลขหมายของผู้ ใช้ บ ริ การที่ ขอโอนย้ ายมี การใช้ บ ริ การ
โทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตนหรือไม่ เป็นยอดจำนวนเท่าใด
(1.2) หากผู้ให้บริการรายเดิม ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (1.1)
มีความถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งไม่มียอดการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการรายเดิม
ต้องจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับผู้ใช้บริการภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1.2.1) รหัสแสดงตน
(1.2.2) ข้อ ความแจ้ ง ระยะเวลาการใช้ งานรหั ส แสดงตนในแต่ ล ะครั้ง และ
ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอ
โอนย้ายตามข้อ 7.2.1
ผู้ให้บริการรายเดิมสามารถจัดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบว่ า สามารถยกเลิ ก ความประสงค์ ในการขอโอนย้ า ย และวิ ธี ก ารขอยกเลิ ก การขอโอนย้ ายตามข้ อ 7.2.1
ได้อีกไม่เกิน 3 ครั้งต่อการทำรายการ 1 คำขอ และแต่ละครั้งเว้นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
(1.3) หากผู้ ให้ บ ริ ก ารรายเดิ ม ตรวจสอบพบว่ า ข้ อ มู ล ผู้ ใช้ บ ริ ก ารตามข้ อ (1.1)
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบ พร้อมสาเหตุของปัญหาเป็นข้อความสั้น (SMS)
ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
(2) กรณีการขอรหัสแสดงตนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(2.1) ในกรณีหากไม่สามารถกดด้วยหมายเลข USSD ให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข SMS
ในรูปแบบที่สำนักงาน กสทช. กำหนดพร้อมหมายเลขหนังสื อเดินทางหรือหมายเลขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เพื่อยืนยันความประสงค์ขอโอนย้าย โดยเมื่อกดหมายเลข SMS ดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการรายเดิมต้องตรวจสอบข้อมูล
อย่างน้อยประกอบด้ วย หมายเลขหนังสือเดิ น ทาง หรือหมายเลขที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ และหมาย เลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ และข้อมูลเลขหมายของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้าย
มีการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตนหรือไม่ เป็นยอดจำนวนเท่าใด
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(2.2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (2.1)
มีค วามถูกต้ องและสมบู รณ์ และไม่ มี ยอดการใช้ บริการโทรคมนาคมที่ ยั งมิ ได้ ชำระค่าบริการ ผู้ให้บ ริการรายเดิ ม
ต้องจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับผู้ใช้บริการภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(2.2.1) รหัสแสดงตน
(2.2.2) ข้อ ความแจ้ ง ระยะเวลาการใช้ งานรหั ส แสดงตนในแต่ ล ะครั้ง และ
ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอ
โอนย้ายตามข้อ 7.2.1
ผู้ให้บริการรายเดิมสามารถจัดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบว่า สามารถยกเลิ กความประสงค์ในการขอโอนย้ าย และวิธี การขอยกเลิ กการขอโอนย้ ายตามข้อ 7.2.1
ได้อีกไม่เกิน 3 ครั้งต่อการทำรายการ 1 คำขอ และแต่ละครั้งเว้นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
(2.3) หากผู้ให้บริการรายเดิม ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้องสมบูรณ์
ตามข้อ (2.1) ผู้ให้ บ ริการรายเดิม ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ บ ริการทราบพร้อมสาเหตุของปั ญ หาเป็ น ข้อความสั้ น (SMS)
ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
(3) กรณีการขอรหัสแสดงตนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล และกรณี
ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Machine to Machine (M2M)
หรืออุปกรณ์ Tablet หรืออุปกรณ์ที่ไม่รองรับการรับส่งข้อความสั้น (SMS)
(3.1) เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขประจำตัวประชาชน
หรือทะเบียนเลขที่ของนิติบุคคลแล้วแต่กรณี เพื่อยืนยันความประสงค์ในการขอโอนย้ายในช่ องทางออนไลน์ของ
ผู้ให้บริการรายเดิมแล้ว ผู้ให้บริการรายเดิมต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนเลขที่ของนิติบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ ว่าตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริการ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และข้อมูล เลขหมายของผู้ใช้บ ริการที่ขอโอนย้ายมีการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระ
ค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตนหรือไม่ เป็นยอดจำนวนเท่าใด
(3.2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (3.1)
มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ให้บริการรายเดิม ต้องจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่ง
ข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ภายในเวลา 3 วันทำการ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(3.2.1) รหัสแสดงตน
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(3.2.2) ข้อ ความแจ้ ง ระยะเวลาการใช้ งานรหั ส แสดงตนในแต่ ล ะครั้ง และ
ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอ
โอนย้ายตามข้อ 7.2.1
ผู้ให้บริการรายเดิมสามารถจัดส่งข้อความผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่ง
ข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถ
ยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีก ารขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 7.2.1 ได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง
ต่อการทำรายการ 1 คำขอ และแต่ละครั้งเว้นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
(3.2.3) หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามข้อ (3.1)
ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมสาเหตุของปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่งข้อความสั้น
(SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ภายในเวลา 3 วันทำการ
5.1.2 กรณีผู้ใช้บริการมียอดการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตน
เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการดังกล่าวครบจำนวนและได้กดรหัส USSD เพื่อขอรหัสแสดงตนอีกครั้งภายในวันที่
ได้รับแจ้งยอดการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น แล้ว ผู้ให้บริการรายเดิมจะปฏิเสธการจัดส่งรหั สแสดงตนโดยอ้างว่า
ยังมียอดการใช้บริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตนอีกไม่ได้
กรณีผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ใช้บริการมียอดการใช้บริการโทรคมนาคม
ที่ยังมิได้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ขอรหัสแสดงตนได้ภายในเวลา 10 นาที หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระ
ค่าบริการโทรคมนาคมที่เป็นปัจจุบัน ผู้ให้บริการรายเดิมจะปฏิเสธการจัดส่งรหัสแสดงตนโดยอ้างเหตุ ผู้ใช้บริการ
ยั ง มี ยอดการใช้ บริ การโทรคมนาคมที่ ยั งมิ ได้ ชำระค่ าบริการ ณ วั นที่ ขอรหั สแสดงตนไม่ ได้ ทั้ ง นี้ กรณี ดั ง กล่ า ว
ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้บริการรายเดิมในการติดตามเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมที่ยังมิได้ชำระจากผู้ใช้บริการได้
ในภายหลังต่อไป
5.1.3 การกดรหัส USSD และการรับข้อความสั้น (SMS) ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้ให้บริการรายเดิม จะต้องจัดทำ จัดเก็บข้อมูลการขอรหัสแสดงตนของผู้ใช้บริการ ผลการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลการจัด ส่งรหัสแสดงตนผ่านข้อความสั้น (SMS) และช่องทางออนไลน์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ งต้องจัดเตรียมระบบเพื่ อการรายงานข้อมูลตามที่ สำนักงาน กสทช. กำหนด
สำหรับการตรวจสอบและการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.
5.2 ผู้ให้บริการรายใหม่ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริการก่อนที่
จะเริ่มขัน้ ตอนการโอนย้าย ดังนี้
5.2.1 กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา
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(1) ผู้ให้ บ ริการรายใหม่ ต้องให้ผู้ ใช้ บ ริการให้ รายละเอี ยดข้อมูล คำขอโอนย้าย โดยอาจ
เป็นรูปแบบกระดาษ หรือให้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1.1) กรณีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด หรือกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ให้ใช้หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงตามที่ สำนักงาน กสทช.
กำหนด หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
(1.2) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย
(1.3) รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
(2) ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยระบบอัตลักษณ์
ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(3) กรณี ผู้ใช้บริการมอบอำนาจให้บุ คคลอื่นยื่นคำขอแทนต้องดำเนินการ ณ ศูนย์ให้บริการ
ของผู้ให้ บริการรายใหม่เท่ านั้ น โดยผู้ ให้ บริการรายใหม่ ต้ องเรียกดูพร้อมทั้ งเรียกเก็บหนั งสือมอบอำนาจและสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
(4) ผู้ ให้ บ ริ การรายใหม่ ต้ องส่ งมอบสำเนาสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมแก่ ผู้ ใช้ บ ริ การ
ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มิให้ผู้ให้บริการรายใหม่เรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ จากผู้ใช้บริการ
5.2.2 กรณีนิติบุคคล
ให้ดำเนินการยื่นคำขอโอนย้าย ณ ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่เท่านั้น โดยผู้ให้บริการ
รายใหม่เรียกดูเอกสารของผู้ใช้บริการประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1) บั ตรประจำตั วประชาชนของผู้ มี อำนาจกระทำการแทนนิ ติ บุ คคล หรือกรณี ผู้ มี อำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง
หรือกรณี ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มอบอำนาจให้บุ คคลอื่นกระทำการแทน ให้ใช้สำเนาเอกสารข้างต้ น
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
(2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(3) สำเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้มีการชำระค่าใช้บริการแล้ว
(4) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน
(5) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย
(6) รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
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5.2.3 การจัดเก็บข้อมูล การพิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการลงทะเบียน
และการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
5.3 ผู้ให้บริการรายใหม่ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะโอนย้ายผู้ให้บริการทราบถึงรายละเอียด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการโอนย้าย ดังนี้
5.3.1 ระยะเวลาดำเนินการโอนย้าย
5.3.2 ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย (หากมี)
5.3.3 กรณีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ เงินล่วงหน้า หากมีเงินค่าบริการ
และ/หรื อ วั น ใช้ บ ริ ก ารคงเหลื อ จากการใช้ บริ การกั บผู้ ให้ บริ การรายเดิ ม จะไม่ ถู กโอนไปยั งผู้ ให้ บริ การรายใหม่
ให้ผู้ให้บริการรายใหม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วย
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอรับเงินค่าบริการคงเหลือจากผู้ให้บริการรายเดิมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
5.4 ผู้ให้บริการรายใหม่ ต้องส่งมอบสำเนาเอกสารคำขอโอนย้าย ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มิให้ผู้ให้บริการรายใหม่
เรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ จากผู้ใช้บริการ โดยเอกสารคำขอโอนย้าย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
5.4.1 ชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของผู้ให้บริการรายใหม่ ตามหนังสือรับรองนิติบุ คคล และช่องทาง
การติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่
5.4.2 วันเดือนปี เวลา และจุดให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ ที่ผู้ใช้บริการยื่นคำขอโอนย้าย
5.4.3 ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ให้ใช้หมายเลข
หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่หน่วยงานราชการออกให้
5.4.4 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย
5.4.5 รายละเอี ย ดรายการส่ ง เสริม การขาย และประเภทสั ญญาการให้ บริการโทรคมนาคมใหม่
ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการเมื่อการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์
5.4.6 รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
5.4.7 ชื่ อหรือรหั สแสดงตนของพนั กงานที่ ให้ บริการ หรือรหั ส อื่ น ใด ที่ ส ามารถนำมาใช้ เพื่ อการ
ตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ให้บริการ ณ จุดบริการ
5.5 ผู้ให้บริการรายใหม่ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสาร จัดทำ และจัดเก็บข้อมูลหลักฐานของผู้ใช้บริการตาม
ข้อ 5.2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาในการยื่นขอโอนย้ายผู้ให้บริการ
โดยสมบูรณ์ และให้เริ่มดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการตามขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ของหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ต่อไป
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5.6 ผู้ ให้ บริการรายใหม่ ผู้ ให้ บริการรายเดิ ม และผู้ ให้ บริการระบบกลาง มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรายงานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการกำกับดูแลตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
6. ขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการ
ระบบกลาง
6.1 ผู้ ให้ บ ริการรายใหม่ ต้ องจั ด ส่ งข้อ มู ล คำขอโอนย้ า ยของผู้ ใช้ บ ริการให้ แก่ ผู้ ให้ บ ริก ารรายเดิ ม ผ่ า น
ผู้ให้บริการระบบกลาง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
6.1.1 ผู้ให้บริการรายใหม่ ส่งข้อมูลที่เป็นตัวแทน (Hash) ของหมายเลขประจำตัวประชาชน กรณี
บุ ค คลผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย หรือหมายเลขหนั งสื อเดิ น ทาง หรือ หมายเลขที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ กรณี บุ ค คล
ผู้ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย และผู้ ให้ บ ริการรายเดิ ม สร้างข้อ มู ล ที่ เป็ น ตั ว แทน (Hash) ด้ ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกัน เพื่ อ นำมา
เปรียบเทียบ เมื่อมีความพร้อมทางด้านเทคนิค
6.1.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ขอโอนย้าย
6.1.3 รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
6.1.4 รหั สแสดงผู้ ให้ บริการใหม่ โดยหากเป็ นผู้ ให้ บ ริก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบโครงข่ า ยเสมื อ น
(MVNO) จะต้องมีรหัสที่แตกต่างจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MNO)
6.1.5 รหัสแสดงจุดให้บริการโอนย้ายของผู้ให้บริการใหม่
6.1.6 วันและเวลาในการส่งคำขอโอนย้ายจากระบบของผู้ให้บริการรายใหม่
6.2 ขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ ฉบับนี้ โดยกรณี
คำขอที่ ผู้ใช้บริการได้ยื่นกับ ผู้ให้บ ริการรายใหม่ภายหลังเวลา 15.30 น. ให้เริ่ม ขั้นตอนการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ในวันทำการถัดไป
6.3 ผู้ให้บริการรายเดิม อาจปฏิเสธคำขอของผู้ใช้บริการได้ หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.3.1 เลขหมายที่ ข อโอนย้ า ยได้ ม าโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ในการรั ก ษา
ความมั่นคงของชาติ
6.3.2 เลขหมายที่ ข อโอนย้ า ยอยู่ ร ะหว่ า งการดำเนิ น คดี หรื อ อยู่ ในระหว่ า งอายั ด หรื อ ห้ า ม
การเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
6.3.3 เลขหมายที่ ขอโอนย้ายถูกยกเลิ กบริการหรืออยู่ ระหว่างการระงับ บริการ ทั้ งนี้ ไม่รวมถึง
เลขหมายที่อยู่ระหว่างการร้องเรียนต่อ กสทช.
6.3.4 เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการโอนย้าย (กรณีดำเนินการขอโอนย้ายซ้อนกัน)
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6.3.5 ข้ อ มู ล คำขอตามข้ อ 6.1.1 6.1.2 และ 6.1.3 ไม่ ตรงกั น ระหว่ างผู้ ให้ บริ การรายใหม่ และ
ผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งรวมถึงกรณี แจ้งรหั สแสดงตนไม่ถูกต้องตรงกันกับ ที่ได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม หรือกรณี
ที่รหัสแสดงตนหมดอายุก่อนยื่นคำขอโอนย้าย
6.3.6 เลขหมายที่ขอโอนย้ายมิได้ปฏิบัติตามสัญญาให้บริการระหว่างผู้ให้บริการรายเดิมให้ครบถ้วน
6.4 เมื่อเลขหมายถูกโอนย้ายจากผู้ให้บริการรายเดิมมาสู่ผู้ให้บริการรายใหม่สำเร็จแล้ว ให้ผู้ให้บริการรายใหม่
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางออนไลน์ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.5 การโอนย้ ายผู้ ให้ บริ การ จะดำเนิ น การให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลา 2 วั นทำการ นั บ ตั้ งแต่ ได้ รั บ คำขอ
ถูกต้ องครบถ้ วน เว้ นแต่ กรณี ที่ มี คำขอโอนย้ ายเลขหมายย้ ายออกจาก (Port out) และย้ ายเข้ามาสู่ (Port in) ของ
ผู้ ให้ บริการรายใหม่ ห รือ ของผู้ ให้ บ ริก ารรายเดิ ม รายใดรายหนึ่ งรวมกั น แล้ ว มากกว่ าจำนวนที่ ระบบของแต่ ล ะ
ผู้ให้ บ ริการสามารถรองรับ ได้ ต่ อวั น อาจต้ องใช้ ระยะเวลาดำเนิ นการมากกว่าที่ กำหนดไว้ ซึ่ งผู้ ให้ บริการรายใหม่
จะต้ องแจ้ งให้ ผู้ ใช้ บริ การทราบถึ งวั นตั ดเปลี่ ยนผู้ ให้ บริ การ (Cut-Over) ที่ จ ะสามารถดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ
ผ่านระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางออนไลน์ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.6 การโอนย้ายผู้ให้บริการเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการที่แสดงเจตนายกเลิกบริการกับผู้ให้บริการรายเดิม และ
แสดงเจตนาจะใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งให้มีผลนับตั้งแต่เวลาที่เลขหมายถูกโอนย้ายจากผู้ให้บริการ
รายเดิมมาสู่ผู้ให้บริการรายใหม่สำเร็จแล้ว
6.7 ในส่วนของบริการที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เช่น บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ (IDD) บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) ให้ถือว่ามีผลเป็นการยกเลิกบริการดังกล่าว
ณ เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ ในกรณีของการสมัครใช้บริการคอนเทนต์ที่ผู้ให้บริการคอนเทนต์ไม่สามารถ
ให้บริการได้หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เท่าที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ
จริงเท่านั้น และหากเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นแก่ผู้ใช้บริการ
โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ กทช. เรื่อ ง มาตรฐานของสั ญ ญาให้ บ ริก ารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
6.8 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MNO) และผู้ให้บริการระบบกลาง จะต้อง
จัดทำระบบร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ให้สามารถดำเนินการโอนย้าย
เลขหมายผ่านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ทั้งกรณีการโอนย้ายภายในโครงข่าย (Internal port) และการ
โอนย้ ายภายนอกโครงข่า ย (External port) ทั้ งนี้ ผู้ ให้ บ ริการโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ แบบโครงข่ายเสมื อน จะต้ อง
ดำเนิน การเชื่ อมต่อไปยังผู้ให้ บ ริการระบบกลางผ่าน Gateway ของผู้ ให้ บ ริการโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ที่ มีโครงข่าย
เป็ น ของตนเอง (MNO) เท่ า นั้ น โดยขั้ น ตอนการโอนย้ า ย (Porting Process) ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดิ ม
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ผู้ ให้ บ ริ ก ารรายใหม่ และผู้ ให้ บ ริ ก ารระบบกลาง ให้ เป็ น ไปตาม หลั ก เกณฑ์ ฉ บั บ นี้ ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ค วามพร้ อ ม
ทางด้านเทคนิค
7. การเก็บเงิน การยกเลิก และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ
7.1 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ผู้ให้ บ ริการรายใหม่ มี สิ ท ธิ เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนี ย มการโอนย้ า ยผู้ ให้ บ ริการจากผู้ ใช้ บ ริการในอั ต รา
ไม่เกินกว่าที่ กสทช. กำหนด และผู้ให้บริการระบบกลางเรียกเก็บค่าให้บริการระบบกลางกับผู้ให้บริการรายใหม่
7.2 การยกเลิกคำขอโอนย้าย
7.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกคำขอโอนย้ายได้โดยติดต่อกับผู้ให้บริการรายเดิม หรือจากการ
กด USSD ในรูป แบบที่ ส ำนั ก งาน กสทช. กำหนดพร้อ มหมายเลขประจำตั วประชาชน สำหรั บในกรณี บุ คคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างด้าว ให้ใช้หมายเลขที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือเลขหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยัน
ความประสงค์ ขอยกเลิกคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม โดยหากไม่สามารถกดด้วยหมายเลข
USSD ให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข SMS ในรูปแบบที่สำนักงาน กสทช. กำหนดพร้อมหมายเลขที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ การกดรหัส USSD และการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้ใช้บริการ
จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกการโอนย้ายผู้ให้บริการ ภายในเวลา 17.30 น. ของวันทำการที่หนึ่ง
7.2.2 ผู้ให้บริการรายเดิม มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 7.2.1 ว่าผู้ใช้บริการสามารถยกเลิก
คำขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หรือไม่
7.3 การคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนย้ายผู้ให้บริการ
ในกรณี ที่ ผู้ใช้บริการเป็น ผู้ชำระค่าธรรมเนี ยมโอนย้าย และผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถโอนย้าย
ผู้ ให้ บ ริก ารตามข้ อ 6 หรื อผู้ ใช้ บริ การยกเลิ กคำขอภายในกำหนดเวลาในข้ อ 7.2.1 ให้ ผู้ ให้ บริการรายใหม่ คื นเงิ น
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนั้นแก่ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้โอนย้าย
มายังผู้ให้บริการรายใหม่สำเร็จแล้ว
8. การรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถาม
ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ บ ริการได้ รับ ความเดื อดร้อนเสีย หายจากการให้ บ ริการคงสิ ท ธิ เลขหมายโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่
ผู้ ใช้ บ ริการมี สิ ท ธิ ร้องเรีย นเพื่ อ ให้ กสทช. พิ จ ารณาให้ มี ก ารแก้ไขปั ญ หาเรื่องร้องเรีย นดั ง กล่ า วตามประกาศ
ว่าด้วยการร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
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9. การดำเนินการทางด้านเทคนิคและการแก้ไขเหตุขดั ข้อง
9.1 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด และในเวลาที่รวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนย้ายผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้
9.2 กรณี การดำเนิ น การหรือปรับ ปรุงทางเทคนิ คของระบบที่ จะส่ งผลกระทบต่ อการให้ บ ริการคงสิ ท ธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการระบบกลางที่รับผิดชอบการดำเนินการ
ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการอย่างน้อย 30 วัน โดยจะต้อง
รายงานถึ ง เหตุ ผ ลความจำเป็ น ในการดำเนิ น การหรือ ปรับ ปรุงระบบ ขั้ น ตอนการดำเนิ น การ ผลกระทบต่ อ
ผู้ใช้บริการ แผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง ตลอดจนแผนและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
การดำเนินการหรือปรับปรุงระบบที่ส่ งผลให้ต้องระงับการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต่อประชาชน ผู้ให้บริการต้องมีการประสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการทราบระยะเวลาที่จะไม่สามารถโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยอย่างน้อยต้องแจ้งด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังผู้ใช้บริการของตนโดยตรง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอื่นใดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบโดยทั่วถึง
10. การรักษาข้อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย
10.1 ผู้ให้ บริการและผู้ให้ บ ริการระบบกลาง อาจประมวลผลข้อมูล และ เปิ ดเผยข้อมู ลของผู้ใช้ บ ริการ
ตามข้อตกลงระหว่า งกัน ในระหว่ างผู้ ให้ บ ริการด้ ว ยกัน หรือระหว่างผู้ ให้ บ ริการกั บ ระบบกลาง โดยทางวาจา
ลายลักษณ์ อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการ
โอนย้ายผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้เท่านั้น
10.2 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลาง ต้องจำกัดสิทธิในการเข้าถึงซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้าย
ผู้ ให้ บ ริก าร ให้ มี เฉพาะแต่ โดยพนั ก งาน ลู ก จ้ า งหรือ ตั ว แทน ซึ่ ง อยู่ ในสถานะที่ มี ค วามจำเป็ น จะต้ องรู้ข้ อ มู ล
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ ฉบับนี้เท่านั้น พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลาง ซึ่งได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น
ในการนี้ ผู้ ให้ บ ริการและผู้ ให้ บ ริการระบบกลาง จะต้ องรับ ผิ ด ในกรณี ที่ พ นั กงาน ลู กจ้ างหรือตั ว แทนของตน
ได้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
11. กระบวนการย้ายเลขหมายกลับไปสูผ่ ู้ให้บริการรายเดิม (Port Reversal)
กรณีเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เกิดความขัดข้องของระบบ หรือเกิดการหลอกลวง หรือกลฉ้อฉล
หรือ โดยสำคั ญ ผิ ด กั บ เลขหมายที่ อ ยู่ ระหว่ า งดำเนิ น การโอนย้ า ย หรือ ได้ ด ำเนิ น การโอนย้ า ยเสร็จ สิ้ น ไปแล้ ว
แล้วแต่กรณี ผู้ให้บริการรายเดิ ม ผู้ให้ บริการรายใหม่ และผู้ให้ บริการระบบกลาง จะต้องร่วมกันดำเนินการให้

หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฉบับตามมติ กสทช. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
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เลขหมายดังกล่าวสามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบ หรือได้รับแจ้ง
ถึงเหตุดังกล่าว และหากไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ให้บริการรายเดิม หรือผู้ให้บริการรายใหม่
แล้วแต่กรณีของเหตุแจ้งกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ
กรณี ที่ เลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ข องผู้ ใช้ บ ริก ารถู กโอนย้ า ยไปโดยการหลอกลวง หรือกลฉ้ อฉล หรือ
โดยสำคัญ ผิด ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงโดยชัดเจนว่าเป็นการโอนย้ายผู้ให้บริการ ผู้ ใช้บริการสามารถ
แจ้ ง ถึ ง เหตุ ดั ง กล่ า วได้ ทั้ ง ต่ อ ผู้ ให้ บ ริก ารรายใหม่ แ ละผู้ ให้ บ ริก ารรายเดิ ม ทั้ ง นี้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
ต่อค่าบริการที่ตนมิได้สมัครหรือแสดงความยินยอมไว้
12. กระบวนการให้เลขหมายที่ถูกโอนย้ายกลับไปอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมาย
12.1 ภายหลั งการโอนย้ ายผู้ ให้ บริ การ หากเลขหมายที่ ถู กโอนย้ ายไปได้ ยกเลิ กหรื อถู กยกเลิ กการใช้ งาน
ให้เลขหมายนั้นกลับไปอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมาย (Number Range Holder)
12.2 หากเกิดกรณี ที่ เลขหมายที่ถูกโอนย้ายไปไม่สามารถกลับไปอยู่ ในความครอบครองของผู้ ให้ บริการ
ที่ถือครองเลขหมาย (Number range holder) ได้เนื่องจากผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมายถูกระงับการให้บริการ หรือ
หยุ ดประกอบกิจการ หรือไม่ ส ามารถประกอบกิจ การต่ อไปได้ ให้ ก ารบริห ารจั ด การเลขหมายนั้ น เป็ น ไปตาม
หลั กเกณฑ์ ห รือแนวทางที่ กสทช. กำหนดว่ าด้ ว ยการคืน เลขหมายโทรศัพ ท์ ส ำหรับ บริการโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่
แบบไม่เต็มกลุ่ม
13. การระงับข้อพิพาท
13.1 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางทุกฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์
ฉบับนี้ด้วยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานร่วมกัน และด้ วยความสุจริต รวมทั้งพิจารณาแนวทางร่วมกันในการ
ระงับข้อพิพาท และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น
13.2 ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนย้ายการให้บริการคงสิทธิเลขหมายระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธินำข้อพิพาทนั้นยื่นต่อ กสทช. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
14. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ภายหลั งการดำเนิ นการตามหลั กเกณฑ์ ฉบั บ นี้ หากผู้ ให้ บริการเห็ น ว่ า หลั กเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ การโอนย้ า ยข้ อใด
มี อุ ป สรรคในการดำเนิ น การ หรื อ อาจสร้ า งผลกระทบต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ให้ ผู้ ให้ บ ริ ก ารนำเสนอข้ อ ปรั บ ปรุ ง
ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา
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ภายในเวลา
15.30 น.

กด USSD หรือ SMS ขอรหัสแสดงตน

ผู้ให้บริการระบบกลาง

ผู้ให้บริการรายใหม่

start

วันดาเนินการที่ 1

ผู้ให้บริการรายเดิม

ผู้ใช้บริการ

start

เวลา

แจ้งผลการตรวจสอบภายใน 10 นาที
- กรณีโอนย้ายได้แจ้งรหัสแสดงตน
- กรณีโอนย้ายไม่ได้แจ้งเหตุผลการปฏิเสธ
ส่ง SMS แจ้งว่าสามารถยกเลิกการขอโอนย้าย
และวิธีการขอยกเลิก3 ครั้งแต่ละครั้งเว้น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมง
ยื่นคาขอโอนย้าย

ภายในเวลา
16.00 น.
ภายในเวลา
17.30 น.
ภายในเวลา
18.30 น.

ภายในเวลา
20.00 น.
ภายในเวลา
21.00 น.

ส่งข้อมูลคาขอโอนย้าย
แจ้งยกเลิกการโอนย้าย USSD หรือ SMS
ส่ง SMS ยืนยันการยกเลิกโอนย้าย
ตรวจสอบข้อมูล
คาขอโอนย้าย

ส่งข้อมูลคาขอโอนย้ายจากผู้ให้บริการรายใหม่

แจ้งผลการตรวจสอบ อนุมัติหรือปฏิเสธการโอนย้าย
หรือการยกเลิกการโอนย้ายจากผู้ใช้บริการ
คานวณจานวนเลขหมายที่ระบบของผู้
ให้บริการรองรับได้ กาหนดวันตัดเปลี่ยน
และแจ้งเลขหมายวันเวลาที่จะตัดเปลี่ยน

- กรณีอนุมัติ แจ้งเลขหมาย วันเวลาที่จะตัดเปลี่ยน
- กรณีปฏิเสธหรือยกเลิก แจ้งเหตุผลการปฏิเสธ
- กรณีอนุมัติ SMS แจ้งวันเวลาที่จะตัดเปลี่ยน
- กรณีปฏิเสธ SMS แจ้งเหตุผลการปฏิเสธ
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เอกสารแนบท้ายแสดงขั
ายแสดงขั้น้นตอนการโอนย้
ตอนการโอนย้าายย ((Porting
Porting Process)
เอกสารแนบท้
Process)
เวลา

ผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการระบบกลาง

ยกเลิกการให้บริการเลขหมายที่ขอ
โอนย้าย (Disconnection) รวมทั้ง
วิธีการต่างๆ เพื่อตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ

วันดาเนินการที่ 2
02.00 - 07.00 น.

แจ้งการตัดเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการทุกราย

End

แจ้งการตัดเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการทุกราย
15.00 น.
เป็นต้นไป

แจ้งการตัดเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการทุกราย
- กรณีตัดเปลี่ยนสาเร็จ SMS แจ้งผู้ใช้บริการเปลี่ยน
sim card ของผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อเริ่มใช้บริการ
- กรณีตัดเปลี่ยนไม่สาเร็จ SMS แจ้ง การตัดเปลี่ยน
ผู้ให้บริการ ครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 12.00-15.00 น.

Cut over ครั้งที่ 2
ยกเลิกการให้บริการเลขหมายที่ขอ
โอนย้าย (Disconnection) รวมทั้ง
วิธีการต่างๆเพื่อตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ

12.00 - 15.00 น.

ผู้ให้บริการรายใหม่

จัดเตรียมเลขหมายที่ขอโอนย้ายเข้าสู่ระบบ
(Activation) สาหรับเริ่มให้บริการ รวมทั้ง
วิธีการต่างๆ เพื่อตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ

End

07.00 น.
เป็นต้นไป

ผู้ให้บริการรายเดิม

Cut over ครั้งที่ 2
จัดเตรียมเลขหมายที่ขอโอนย้ายเข้าสู่ระบบ
(Activation) สาหรับเริ่มให้บริการรวมทั้ง
วิธีการต่างๆ เพื่อตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ
แจ้งการตัดเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการทุกราย
กรณีตัดเปลี่ยนสาเร็จ SMS แจ้งผู้ใช้บริการเปลี่ยน
sim card ของผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อเริ่มใช้บริการ
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เอกสารแนบท้ายแสดงขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) Online
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